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1.  JAARREKENING
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Stichting Voedselbank Limburg Zuid te Landgraaf

1.1  Balans per 31 december 2020

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Huurdersinvesteringen 14.938 20.628

Inventaris 11.884 13.489

Vervoermiddelen 59.678 88.005

86.500 122.122

Vlottende activa

Vorderingen [2]

Overige vorderingen 70.495 39.017

70.495 39.017

Liquide middelen [3] 440.107 47.609

Totaal activazijde 597.102 208.748

31 december 2020 31 december 2019

 - 3 -



Stichting Voedselbank Limburg Zuid te Landgraaf

1.1  Balans per 31 december 2020

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen [4]

Algemene reserve 535.770 197.103

535.770 197.103

Kortlopende schulden [5]

Handelscrediteuren 5.108 8.862

Overige schulden 56.224 2.783

61.332 11.645

Totaal passivazijde 597.102 208.748

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Voedselbank Limburg Zuid te Landgraaf

1.2  Staat van baten en lasten over 2020

€ € € €

Subsidies [6] 276.844 175.179

Donaties en giften 491.772 93.627

768.616 268.806

Projectkosten 155.252 51.611

Bruto bedrijfsresultaat 613.364 217.195

Afschrijvingen materiële vaste activa [7] 40.300 47.890

Vrijwilligers [8] 12.077 10.196

Huisvestingskosten [9] 135.042 143.401

Autokosten [10] 44.648 43.775

Kantoorkosten [11] 25.865 25.844

Algemene kosten [12] 15.583 18.479

Som der bedrijfskosten 273.515 289.585

Bedrijfsresultaat 339.849 -72.390

Rentelasten en soortgelijke kosten [13] -1.182 -817

Som der financiële baten en lasten -1.182 -817

Overschot 338.667 -73.207

2020 2019
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Stichting Voedselbank Limburg Zuid te Landgraaf

1.3  Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 339.849 -72.390

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 40.300 47.890

40.300 47.890

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen -31.478 14.184

Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen) 49.687 -3.569

18.209 10.615

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 398.358 -13.885

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.182 -817

-1.182 -817

Kasstroom uit operationele activiteiten 397.176 -14.702

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -4.678 -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.678 -

Mutatie geldmiddelen 392.498 -14.702

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 47.609 62.311

Mutatie geldmiddelen 392.498 -14.702

Stand per 31 december 440.107 47.609

2020 2019
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Stichting Voedselbank Limburg Zuid te Landgraaf

1.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele

activiteiten. 

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het

kasstroomoverzicht opgenomen.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Voedselbank Limburg Zuid zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn

voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1

BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Stichting Voedselbank Limburg Zuid, gevestigd te Landgraaf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 14085259.
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Stichting Voedselbank Limburg Zuid te Landgraaf

1.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Functionele valuta

Bijzondere posten

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische

omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta).

De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid

apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 
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Stichting Voedselbank Limburg Zuid te Landgraaf

1.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de

activa waarop de subsidies betrekking hebben.
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Stichting Voedselbank Limburg Zuid te Landgraaf

1.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Kosten 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Bijzondere posten

Overheidssubsidies

Materiële vaste activa wordt vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik

afgeschreven over de geschatte economische levensduur/verwachte toekomstige gebruiksduur van het

actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

De baten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.
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Stichting Voedselbank Limburg Zuid te Landgraaf

1.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Huurders-

investeringen

Inventaris Vervoer-

middelen

Totaal 2020

€ € € €

Aanschafwaarde 43.446 142.977 256.912 443.335

Cumulatieve afschrijvingen -22.818 -129.488 -168.907 -321.213

Boekwaarde per 1 januari 20.628 13.489 88.005 122.122

Investeringen - 4.678 - 4.678

Afschrijvingen -5.690 -6.283 -28.327 -40.300

Mutaties 2020 -5.690 -1.605 -28.327 -35.622

Aanschafwaarde 43.446 147.655 256.912 448.013

Cumulatieve afschrijvingen -28.508 -135.771 -197.234 -361.513

Boekwaarde per 31 december 14.938 11.884 59.678 86.500

Huurdersinvesteringen 20%

Inventaris 20%

Vervoermiddelen 20%

Afschrijvingspercentages:
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Stichting Voedselbank Limburg Zuid te Landgraaf

1.5  Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [2]

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overige vorderingen

Waarborgsommen 13.605 13.605

Te ontvangen bijdragen en subsidies 49.010 10.000

Overige 7.880 15.412

70.495 39.017

Liquide middelen  [3]

Rabobank 440.107 47.609
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Stichting Voedselbank Limburg Zuid te Landgraaf

1.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  [4]

2020 2019

€ €

Algemene reserve

Stand per 1 januari 197.103 270.310

Saldo baten en lasten boekjaar 338.667 -73.207

Stand per 31 december 535.770 197.103

KORTLOPENDE SCHULDEN  [5]

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overige schulden

Accountant 2.000 2.000

Kosten kerstactie 53.454 -

Overige schulden 770 783

56.224 2.783

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Gebeurtenissen na balansdatum

Voor het pand Marconistraat 11 te Landgraaf is een huurovereenkomst aangegaan met een looptijd tot 1

juli 2023, waarna de huurovereenkomst wordt verlengd met een periode van 3 jaar. De jaarlijkse

huurverplichting bedraagt ongeveer € 92.500.

In de regio Wuhan in China begon in december 2019 de uitbraak van het coronavirus. Medio februari 2020

was het virus in heel Europa doorgedrongen. Om het virus zo goed mogelijk in bedwang te houden heeft

de Nederlandse regering maatregelen getroffen. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus worden

aangemerkt als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie

per balansdatum en zijn derhalve niet in de jaarrekening over 2020 verwerkt.

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is het belangrijkste gevolgen vooralsnog het probleem ten

aanzien van de voedselverwerving, met als negatieve gevolg voor ons om onze klanten van een zo gezond

en gevarieerd mogelijk voedselpakket te voorzien. 

 - 13 -



Stichting Voedselbank Limburg Zuid te Landgraaf

1.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Subsidies  [6]

Ontvangen subsidies Provincie 98.314 98.314

Gemeente Heerlen 103.485 43.865

Gemeente Nuth-Simpelveld-Voerendaal 10.000 10.000

Gemeente Kerkrade 12.885 5.000

Gemeente Brunssum 15.000 -

Gemeente Landgraaf 14.560 13.000

Gemeente Beek - 5.000

Gemeente Maastricht 20.000 -

Overige gemeenten 2.600 -

276.844 175.179

Donaties en giften

Voedselbank Nederland 11.748 6.718

Bijdrage Provincie en gemeenten kerstacties 78.380 -

Overige 401.644 86.909

491.772 93.627

Afschrijvingen materiële vaste activa  [7]

Huurdersinvesteringen 5.690 8.542

Inventaris 6.283 19.386

Vervoermiddelen 28.327 19.962

40.300 47.890

Vrijwilligers  [8]

Kilometervergoeding 1.925 1.404

Kerstpakketten 9.835 7.762

Kantinekosten 317 280

Werkkleding - 750

12.077 10.196
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Stichting Voedselbank Limburg Zuid te Landgraaf

1.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Huisvestingskosten  [9]

Huur onroerend goed 105.905 104.342

Onderhoud onroerend goed 7.819 11.874

Gas, water en elektra 27.366 33.175

Vaste lasten onroerend goed 3.341 3.258

Overige 3.111 3.252

147.542 155.901

Huurbijdrage Gemeente Kerkrade -12.500 -12.500

135.042 143.401

Autokosten  [10]

Brandstoffen 21.974 22.626

Reparatie en onderhoud 14.192 11.769

Belasting 7.797 7.884

Overige 685 1.496

44.648 43.775

Kantoorkosten  [11]

Kantoorbenodigdheden 4.768 5.099

Kosten professionalisering 4.017 2.580

Telecommunicatie 14.452 13.715

Kosten automatisering 644 1.009

Contributies en abonnementen 1.366 1.535

Kleine aanschaffingen 618 1.906

25.865 25.844

Algemene kosten  [12]

Accountant 1.845 2.591

Zakelijke verzekeringen 13.192 13.810

Overige 546 2.078

15.583 18.479
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Stichting Voedselbank Limburg Zuid te Landgraaf

1.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [13]

Bankier 1.182 817

Landgraaf, 12 mei 2021

Stichting Voedselbank Limburg Zuid

J.L.F. Bos P.M.M. Eck

Voorzitter Secretaris

J.P. le Noble

Penningmeester
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